
Betaalbare en 
compacte e-drums

Roland TD-1K en TD-1KV

Een goed elektronisch drumstel is al snel prijzig en daarnaast heeft lang niet 
iedereen ruimte voor een grote elektronische set. Met de HD-3 en TD-4KP 
had Roland het ruimtelijke aspect al opgelost. Nu pakken de Japanners ook 
het budget aan met de Roland TD-1K en TD-1KV.

Roland heeft een hele range 
aan middenklasse en 
duurdere drumsets, en de 

TD-1 sets lenen behoorlijk wat 
elementen uit die series. Alle 
pads heb je waarschijnlijk wel 
eens eerder gezien. De drum- en 
bekkenpads zijn gelijk aan die 
van de HD-3 en TD-4KP. De 
bassdrum- en hihatpedalen zijn 
wel nieuw, evenals het inventieve 
reksysteem waar alles aan gemon-
teerd zit. Ook het hart van iedere 
elektronische drumkit, de module, 
is compleet nieuw.

Knap staaltje

Het reksysteem van de TD-1 is 
een knap staaltje ontwerp, want 
er zijn werkelijk heel weinig onder-
delen nodig om het hele drumstel 
aan op te hangen. Met drie stevige 
buizen wordt een soort verticale 
driepoot gecreëerd, en met twee 
half zo dunne horizontale buizen 
hang je daar alle drum- en bekken-
pads aan. Veel stelt het niet voor, 
maar het zit vernuftig in elkaar. 

Het monteren vergt wat oplettend-
heid, want als je niet alles netjes 
in de juiste volgorde vastzet, 
komt er ook nooit een bespeelbaar 
drumstel uit. De handleiding is 
gelukkig duidelijk genoeg.

De pads en bekkens sluit je 
allemaal op de module aan met 
een mooi gelabelde kabelboom. 
Aan de kant van de pads gaat dat 
met een ¼” jackstekker zoals die 
je ook kent van de elektrische gitaar 
en de hoofdtelefoon; aan de kant 
van de module zit gewoon een 
grote multi-stekker. Dat is 
makkelijk, maar je moet wel wat 
voorzichtiger met je snoeren om-
gaan. Een kapotte kabel betekent 
namelijk dat de complete kabel-
boom moet worden vervangen. 
Bij de meeste drumkits zal dit 
niet zo’n probleem zijn, maar de 
TD-1 is bij uitstek geschikt voor 
de klein behuisde drummer en 
zal daardoor mogelijk wat vaker 
van zijn plek komen.

Lekker laag

De TD-1 is Roland’s instapper, 
en het merk mikt dan ook op de 
beginnende drummer. In dat 
opzicht is het heel prettig dat alle 
pads lekker laag te stellen zijn. Je 
kunt op een TD-1 aan de gang, 
lang voordat je groot genoeg 
bent om op een akoestische 
drumkit te spelen. Aan de andere 
kant loop je wel tegen de beperking 
aan dat de pads niet al te ver uit 
elkaar te plaatsen zijn, waardoor 
je motoriek iets beperkt wordt. 
Daardoor wordt de overstap naar 
de grotere akoestische of elektro-
nische drums lastig.

Het spelgevoel van de TD-1 is 
behoorlijk goed. De rubberen 
drumpads hebben een prettige 
respons, en de snarepad met 
gaasvel heeft zich al meer dan 
genoeg bewezen.

Weerstand

De pedalen zijn een beetje het 
zwakke punt van de set. Roland 
heeft feitelijk de pedalen van de 
supercompacte HD-3 kit als 
standalone pedaal uitgevoerd. De 
pedalen hebben geen klopper of 
andersoortig mechaniek. In 
plaats daarvan slaat de voorkant 
van het voetblad gewoon tegen 
een in rubber gevatte trigger op 
de bodem van het pedaal. Dat 
werkt prima en de pedalen spelen 
soepel genoeg, maar de veer-
spanning is niet verstelbaar. Beide 
pedalen geven maar weinig weer-
stand en vooral het bassdrum-
pedaal wijkt daardoor nogal af van 
een normaal spelend drumpedaal.

15 sets

De module heeft 15 ingebouwde 
drumkits en hun klank is stuk 
voor stuk goed gekozen. Van stevig 
klinkende akoestische sets tot 
meer dance-gerichte sounds en 
de nodige percussie-instrumenten: 
er zit genoeg in de set om ervoor 
te zorgen dat je je niet snel verveelt. 
Naast de 15 sets heeft de module 
ook nog een uitgebreide metro-
noom en een coachfunctie met 
allerlei oefeningen om je timing 
te verbeteren.

De ingebouwde 15 meespeel-
tracks zijn zeker oké. Ze klinken 

goed en er is een mooie variatie 
aan muziekstijlen. Heel prettig is 
dat Roland ook in deze module 
al een usb-midi-aansluiting heeft 
waarmee je de set op een computer 
kunt aansluiten. Je kunt zo gebruik 
maken van Rolands Drum Tutor 
lessoftware, maar je kunt bijvoor-
beeld ook je TD-1 gebruiken om 
een programma als EZdrummer 
mee aan te sturen. Zo kun je ook 
met deze simpele Roland kit al 
professioneel klinkende drum-
tracks opnemen.

De bediening van de module 
is eenvoudig, er zit maar een 
handvol knoppen op de voorkant, 
en alle functies zijn daar redelijk 
overzichtelijk mee te bedienen.

Kortom

De TD-1 is een echte instap-
drumkit, maar Roland is er toch 
in geslaagd om ook in deze set 
heel wat features te proppen. 
Alles werkt naar behoren en de 
kit is compact zonder dat er al te 
grote concessies zijn gedaan. 
Helemaal perfect is de set niet, 
want vooral het bassdrumpedaal 
zou beter uit de verf komen met 
een wat steviger veer onder het 
voetblad. Maar over het geheel 
genomen bieden zowel de TD-1K 
als de iets luxere TD-1KV heel 
wat waar voor hun geld. ■

Importeursreactie: zie pagina 69

DE FEITEN

• compacte en betaalbare e-drums
• opvallend rekdesign
•  3 tompads, 1 hihatpad en 2 bekken-

pads
•  rubberen snaredrumpad (TD-1) of 

8” snaredrumpad met gaasvel 
(TD-1KV)

• bassdrum- en hihatpedaal
TD-1 module
• 15 drumkits
• 10 coachfuncties
• 15 songs
• ingebouwde metronoom
• usb-midi
•  prijzen:

€ 499,- (TD-1K)
€ 599,- (TD-1KV) 

HET OORDEEL

+  module heeft goede sounds en 
opties

+ compact en handzaam ontwerp
+ goede prijs-kwaliteitverhouding
–  bassdrumpedaal geeft te weinig 

weerstand

DE CONCURRENTIE

• Alesis DM-7
• KAT KT-2
• Roland HD-3

compacte e-drums

DIGITAAL

•  Timelapse video van het uitpakken 
en monteren van de TD-1KV

www.slagwerkkrant.nl/swkplus
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